
 
Liturgie voor de dienst op 

Eeuwigheidszondag 20 november 2022 
 

in de Gereformeerde Kerk “de Bron” te Staphorst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voorganger : da. G. Jongsma 
Orgel         : Hans van Dongen 
Bloemstuk    : Judith Krale 
Met medewerking van een zanggroep uit de gemeente 
 

 
 



Lied voor de dienst: ELB 410 - Jeruzalem, o eeuwige gouden stad 
Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad.  
Stad van het licht, waar iedereen op wacht.  
De gouden zon, de heuvels in het rond,  
de heil’ge stede, stad van Gods verbond. 
 
Jeruzalem, geef dat wij door uw poort 
komen tot u en leven naar Gods woord. 
De stad waar droefheid niet meer zal bestaan, 
Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan. 
 
Jeruzalem, de stad waar liefde woont,  
de plaats waar God in licht en glorie troont: 
geen rouw, geen nood, geen onrust en geen haat – 
breng ons, o Heer, daar waar uw stede staat. 
 
Jeruzalem, ’k aanschouw met eigen oog  
eens uw contouren aan de hemelboog,  
als ik verlost en horend naar Gods stem  
zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem. 
 
Welkom 
 
Intochtslied: Psalm 100 
Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 
Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 



Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Stil Gebed 
 
Bemoediging en Groet 
gevolgd door het gezongen Klein Gloria: 
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 
 
Kyriegebed: daarbij wordt gezongen gez. 367d (Nieuwe Liedboek) 

 
 
Glorialied: Gezang 16 
Gij volken loof uw God en Heer 
wil Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja. 
 
Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 



 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Moment voor de kinderen. 
Voordat ze naar hun nevendienst gaan, zingen we:  
OTH 566 – Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? 
Zit je in het donker 
Jezus zal er zijn 
Is je hart vol zonde 
Jezus maakt het rein 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
 
Kijk je weer zo somber 
Jezus maakt je blij 
Zit je vastgebonden 
Jezus maakt je vrij 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
 
Dan wordt alles anders 
Kan je zoveel meer 
Kijk eens wat je aandurft 
Samen met de Heer 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Schriftlezing: 2 KONINGEN 13 : 14 – 21 
 
Zingen: Psalm 146 : 1, 2 
Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
 
Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Psalm 103 : 1, 5 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 

 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 

Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 

Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 

 
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 

We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn. 
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 

God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
 

Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 

Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 

Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 

Christus, Hij alleen! 
een lied van Sela 



 
 
 
 
de zusters die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. We 
noemen de naam en ontsteken een kaars 
 

• zr. Helena Elizabeth (Betsy) Gunnink – Geijtenbeek    83 jaar 
* 22-02-1938         † 29-10-2021 
 

• zr. Anna Kamphuis – Stuive        93 jaar 
* 16-11-1928         † 25-11-2021 
 

• zr. Grietje Kruidhof – Mussche        92 jaar 
* 08-08-1929         † 31-03-2022 
 

• zr. Aaltje (Ali) van de Vosse – van der Beek      86 jaar 
* 17-01-1936         † 02-04-2022 

 

• U krijgt gelegenheid een kaars te ontsteken voor wie u persoonlijk wilt 
gedenken. 

 
 

Na het noemen van elke naam wordt er gezongen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitleg bloemstuk Eeuwigheidszondag 20-11-2022 
 
In het bloemstuk is de belijdenis tot verbeelding gebracht dat we ons in leven en sterven  
het eigendom mogen weten van Jezus Christus. 
U ziet vanaf het kruis ranken van hedera naar het hart geleid. 
Het hart als symbool van Gods liefde voor ons en van onze liefde voor elkaar. 
Bij het hart staan op deze speciale zondag kaarsen: 
één voor iedere gestorvene uit onze gemeente,die we met name gedenken. 
 

Dankzegging en voorbeden 
 
Collectemoment 
 
Slotlied: Gezang 300: 1,2,6 
Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 
 
Zegen, afgesloten met gez. 456 : 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 

 


